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تقييم ما بعد االستخدام لوظائف الفراغات العمرانية في
المباني الت عليمية بناءا علي خبرة المستخدمين
منخفض القطارة كمدخل للتنمية المتكاملة لمنطقة شمال
الصحراء الغربية
تقييم أداء كفاءة الطاقة للموارد الغير تقليدية والمعاد
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Application – Design Calculations and
وتهوية وتكييف الهواء – حسابات تصميمية وتحليل
Analysis

هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية

37

د /.مصطفي محمد جاد الرب

Using Pure and Combined Phase Change
Materials in Cooling Photovoltaic Cells

استخدام مواد تغيير الطور نقية ومركبة لتبريد الخاليا
الشمسية

هندسة القوي
الميكانيكية

38

د /عرفه سيد محمد منصور

Mitigation of Lightning Over voltage in Gas
Insulated Substations Concerning
Ferromagnetic Ring Effect

تقليل الجهد الزائد في المحطات المعزولة بالغاز مع
مراعاة تأثير حلقة مغناطيسية

الهندسة
الكهربية

أ.د /.إب راهيم حسن إبراهيم هاشم

Policy Sensitive Mode Choice Analysis of
Port- Said City, Egypt

تحليل سياسة اختيار وسائل النقل مدينة بورسعيد ،
مصر

الهندسة
المدنية

تقييم أداء األمان عند الدورات  :حالة دراسة مدينة

الهندسة

39
40

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

صالهة ،عمان

المدنية

Safety Performance Appraisal at
Roundabouts :Case Study Salalah City in
Oman

41

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

Towards an Egyptian Life Cycle Assessment
Tool for Construction of Asphalt Pavements

اتجاه لتقييم دورة الحياة في مصر إلنشاء الرصف
اإلسفلتي

الهندسة
المدنية

41

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

Impact of Pavement Condition on Speed
Change for Different Vehicle Classes

تأثير حالة الرصف علي تغير السرعة ألنواع المركبات
المختلفة

الهندسة
المدنية

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

Towards an Integrated Tool of a life Cycle
Assessment for Construction of Asphalt
Pavement in Egypt

اتجاه لتكامل أداة تقييم دورة الحياة إلنشاء الرصف
اإلسفلتي في مصر

الهندسة
المدنية

44

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

Measuring Control Delay at Signalized
Intersections : Case Study from Sohag, Egypt

قياس زمن التأخير عند التقاطعات ذات اإلشارات
الضوئية :حالة دراسة من سوها مصر

الهندسة
المدنية

45

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

تحليل وتقييم خصائص الحوادث  :حالة دراسة محافظة
دوفار سلطنة عمان

الهندسة
المدنية

43

Analysis and Assessment of Accident
Characteristics : Case study of Dhofar
Governorate Sultana Oman

Transport Accessibility : Atool for
Identification of Activity –Based Destination
Choice Model for Port Said city Egypt
46

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

47

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

48

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

49

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

50

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

51

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

إمكانية الوصول كأداة للتعرف على النشاط بناءا على
نمذجة اختيار منطقة القصد لمدينة بور سعيد مصر

الهندسة
المدنية

Toward an Operating Speed profile model for
Rural Two –lane Roads in Egypt

إتجاه لنمذجة شكل السرعة التشغيلية للطرق الخلوية
ذات الحارتين في مصر

الهندسة
المدنية

– Analysis of Trafic Characteristics at Multi
lane Divided Highways ,Case study from
Cairo – Aswan Agriculture Highway
Effect of Speed Hump Characteristics on
Pavement Condition
A generalized Mathematical Model to
Determine the Turning Movement Counts at
Roundabouts
Evaluation of Operation and Environment
Performance of Median U-turn Design using
Micro – Simulation

تحليل خصائص المرور في الطرق المقسمة ذات
الحارات المتعددة حالة دراسة من طريق القاهرة أسوان
الزراعي

الهندسة
المدنية

تأثير خصائص المقبات الصناعية على حالة الرصف

الهندسة
المدنية

تطوير نموذ رياضي لتحديد حصر حركة الدورانات
المرورية عند الدوار

الهندسة
المدنية

تقييم األداء التشغيلي والبيئي لتصميم فتحات الجزيرة
باستخدام نماز المحاكاة

الهندسة
المدنية

51

أ.د /.إبراهيم حسن إبراهيم هاشم

***

أ.د /صبحي محمد فرا

Impact of Road traffic on Air Emission :Case
study Kafr Elsheikh city Egypt
A novel adequate bi – level reactive power
planning strategy

تأثير حركة المرور على ملوثات الهواء  :حالة دراسة
مدينة كفر الشيخ مصر
إستراتيجية جديدة مناسبة ثنائية المستوي لتخطيط
القدرة الغير فعالة

54

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

Source size effects on cavitation damage

أثار حجم المصدر علي ضرر التكهف

55

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

The Influence of Turbulence Modeling
Technique on Centrifugal Pump Simulation

تأثير تقنية النموذ االضطرابي علي محاكاة مضخة
الطرد المركزي

الهندسة
المدنية
الهندسة
الكهربية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية

56

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

Noise Produced By Cavitation from Various
Cavitating Sources

الضوضاء المنبعثة من التكهف من مصادر مختلفة
للتكهف

هندسة القوي
الميكانيكية

57

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

Numerical Analysis of Turbulent Flow in
Centrifugal Pump

تحليل عددي للسريان االضطرابي في المضخة الطاردة
المركزية

هندسة القوي
الميكانيكية

58

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

59

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

دراسة أداء المضخة النافورية عدديا وعمليا تحت
تأثير مختلف العوامل الهندسية والعوامل التشغيلية

هندسة القوي
الميكانيكية

60

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

تأثير توصيل االنحناء علي الذبذبة محدودة السعة في
األنابيب الدائرية

هندسة القوي
الميكانيكية

61

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

اثار العوامل الهندسية والتشغيلية ومواد الغطاء البديلة
علي أداء مدخنة شمسية تستخدم للتهوية الطبيعية

هندسة القوي
الميكانيكية

61

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

Cavitation Erosion Damage in Diesel Engines
WET Cylinder Liners
Computational and experimental study on
the water – jet pump performance under
different geometrical and operational
parameters
Effect of bend connection on the finite
amplitude oscillation in circular ducts
Effects of the geometrical and operational
parameters and alternative outer cover
materials on the performance of solar
chimney used for natural ventilation
Experimental and Theoretical Investigation

إضرار تأكل التكهف علي جدار االسطوانة الرطبة
لمحركات الديزل

هندسة القوي
الميكانيكية

التحقيق التجريبي والنظري لتأثير درجة حرارة مياه

هندسة القوي

الضخ علي انهيار األداء المتكهف في مضخات الطرد
المركزي

الميكانيكية

دراسة تأثير توصيل االنحناء علي الذبذبة محدودة
السعة في األنابيب الدائرية

هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة القوي
الميكانيكية
هندسة
اإلنتا
والتصميم
الميكانيكي
الهندسة
الكهربية
العلوم
األساسية
الهندسية

63

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

64

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

on the Effect of Pumped Water Temperature
on Cavitation Breakdown in Centrifugal
Pumps
An investigation of bend connection effect on
the finite amplitude oscillation in circular
ducts
Inception of Cavitation Bubbles in Diesel
Engines WET Cylinder Liners

استهالل فقاعات التكهف علي جدار االسطوانة الرطبة
لمحركات الديزل

65

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

Acoustic Detection of Cavitation Inception

تحديد استهالل التكهف سمعيا

66

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

67

أ.م.د /محمد عبد العزيز حسن

A Theoretical Model for Pitting Produced By
Cavitation
Velocity Exponent for Hydrodynamic
Cavitation Erosion

النموذ النظري للحفر الناتج عن التكهف

68

أ.د /.محمد فتوح عبد الحميد

Optimization of Geopolymer Concrete by
principle component analysi

تحقيق العوامل المثلي للخرسانة الجيوبولمرية بطريقة
تحليل المركبات األساسية

**

أ.د /علوي عيسي الخولي

70

د /شهاب عبد العال منصور

71

د /حسام الدين مصطفى النور صالح

Frequency Adaptive CDSC- PLL Using Axis
Drift Control Under Adverse Grid Condition
Structural, optical, and magnetic study of
dilute magnetic semiconducting Co – doped
ZnO nanocrystals synthesized using polymer
– pyrolysis route
Social Sustainability Concepts at New
Communities in Cairo .

التردد المكيف باستخدام محور االنجراف للتحكم تحت
ظروف الشبكة العكسي
دراسة هيكلية وبصرية ومغناطيسية لبلورات اشباة
الموصالت المغناطيسية المخففة من أكسيد الزنك
النانومتري المطعم بالكوبلت والمحضرة بطريقة تفكك
البوليمرات
قيم اإلستدامة اإلجتماعية في المجتمعات العمرانية
الجديدة بالقاهرة

71

د /سحر على سعد محمود

Synthesis and Characterization of bismuth
phosphate nanopanticle in glass matrix .

تحضير وتوصيف الحسيمات النانومترية للترموث
فوسفات في مصفوفة الزجا

أس السرعة لتآكل التكهف الهيدروديناميكي

الهندسة
المعمارية
العلوم
األساسية
الهندسية

73

د/فتحى محمد عبد العظيم محفوظ

74

أ.د /السيد محمد فر

75

د /قاسم السيد عبد المجيد راضي

76

د /قاسم السيد عبد المجيد راضي

77

د /ناجى إبراهيم القلشى

78

د /ناجى إبراهيم القلشى

79

د /ناجى إبراهيم القلشى

80

د /ناجى إبراهيم القلشى

81

د /إسماعيل محمد صقر

**

د /بشرى أبو العينين الطلي

83

د /بشرى أبو العينين الطلي

Heat transfer from a heated non- rotating
cylinder performing circular motion in a
uniform stream .

إنتقال الحرارة من إسطوانة ساخنة وتتحرك في مسار
دائرى خالل إنسياب منتظم .

 Dispersive opiteal constants of amorphous s eتعيين الثوابت الضوئية لألغشية الرقيقة للمركب s e g
g o I n g .3 c4o07 films ,
 o I n g .3 c4o07الغير قلوى
Study of the effect of substitution by MnO2
and V2O5 on the microstructure, electrical
and dielectric characteristics of zinc oxide
ceramics
Improvement of sintering, nonlinear
electrical and dielectric properties of ZnObased varistors doped with TiO2
Synchronized Measurements – Based
Algorithm for Short Transmission Line Fault
Analysis
Modified Inverter Control of Distributed
Generation for Enhanced Relaying
Coordination in Distribution Networks
Autonomous Control Strategy for fault
management in distribution networks
Transient selectivity for enhancing
autonomous fault management in unearthed
distribution networks with DFIG-based
distributed generation
Effect of electrodes separator – type on
hydrogen production using solar energy
Structural Behavior of Recycled Aggregates
Concrete Filled Steel Tubular Columns
Seismic response of full – scale wind turbine

هندسة القوى
الميكانيكية
العلوم
األساسية
الهندسية

دراسة تأثير اإلحالل ب أكسيد المنجنيز وأكسيد
الفانديوم علي الخواص التركيبية والخواص الكهربية
وخواص العزل لسيراميك أكسيد الزنك

العلوم
األساسية
الهندسية

تحسين ظروف االحتراق والخواص الكهربية الغير
خطية وخواص العزل ألكسيد الزنك متغير المقاومة
المطعم ب أكسيد التيتانيوم

العلوم
األساسية
الهندسية

خواريزم قائم عل ى قياسات متزامنة لتحليل عطل خط
نقل قصير

الهندسة
الكهربية

تحكم عاكس كهربي معدل لمولد موزع لتحسين تنسيق
متتمات الحماية في شبكات التوزيع

الهندسة
الكهربية

إستراتيجية تحكم مستقل إلدارة العطل بشبكات التوزيع

الهندسة
الكهربية

اختيارية عابرة لتعزيز اإلدارة المستقلة للعطل بشبكات
التوزيع المرتبطة مع مولدات موزعة قائمة على مولد
حثي مزدو التغذية

الهندسة
الكهربية

تأثير نوع الفاصل بين األقطاب علي إنتا الهيدروجين
باستخدام الطاقة الشمسية
األداء اإلنشائي لألعمدة األنبوبية المعدنية والممتلئة
بخرسانة معادة تدويرها
األداء الزلزالي ألبرا طواحين الهواء بكامل المقياس

هندسة القوي
الميكانيكية
الهندسة
المدنية
الهندسة

المدنية
الهندسة
المدنية

باستخدام التحليل النمطي التجريبي والعددي
مثالية زمن التأخير وعوادم المركبات عند التقاطعات
ذات اإلشارات الضوئية

الهندسة
المدنية

تعزيز وتحسين خواص المطاط المتهالك واستخدامه في
صناعة الخرسانة المطاطية

الهندسة
المدنية

سلوك البالطات الخرسانية المسلحة ذاتية الدمك خفيفة
الوزن تحت تأثير األحمال المختلفة

الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية

الخرسانة خفيفة الوزن باستخدام الركام المعاد تدويره
خواص ومجاالت التطبيق للخرسانة الخلوية

الهندسة
الكهربية
الهندسة
الكهربية
الهندسة
الكهربية
الهندسة
الكه ربية
الهندسة
الكهربية
العلوم
األساسية

تعزيز خصائص العزل الكهربي للبولي فينيل كلوريد من
خالل الجسيمات النانوية من أكسيد الزنك المحضر

tower using experimental and numerical
modal analysis
Optimization of Vehicle Delay and Exhaust
Emissions at Signalized Intersections
Enhancement Properties of Crumb Rubber
and Its Application in Rubberized Concrete
Manufacturing
Behavioure of Reinforced Concrete Slabs
Cast With Lightweight Self Compacting
Concrete
Lightweight Concrete Cast Using Recycled
Aggregates
Properties and Fields of Application of
Cellular Concrete
Amodified modelar multilevel converter with
Reduced number of power elect one
components
Amodified multilevel inverter with Reduced
mumber of power Electronic components
A modified three – phase Ac- Ac Boost
Regulator with unity input power factor
Power factor collection for three- phase AcAc Buck Regulator
A modified modular multi level converter
with reduced number of power electronic
components
Dielectric properties enhancement of PVC
nanodielectrics based on synthesized ZnO

 إبراهيم حسن هاشم/د
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85
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91
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 رجب عبد أمين السد/د

**

الهندسية
العلوم
األساسية
الهندسية
الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية

فحص عازل من البولي ايثيلين عالي الكثافة المحمل
بالجسيمات النانوية من أكسيد الزنك المولفة بطريقة
سول الجل

الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية
الهندسة
الكهربية
الهندسة
الكهربية

حساب معامالت مصفوفة الخاليا الفوتوضوئية
باستخدام خوارزم الطريقة المباشرة المثلي
الحد من تيار البدء الناعم لنظام تسيير محرك حثي
ثالثي األوجه باستخدام تغيير عرض النبضة لمقطع
التيار المتردد

الهندسة
الكهربية

طريقة إعادة البناء التفاضلي لقياس التيار المتردد
باستخدام ملف روجوسكي

هندسة القوي

أثار العوامل الهندسية والتشغيلية ومواد الغطاء البديلة

Dielectric investigation of high density
polyethylene loaded by ZnO nanoparticles
synthesized by sol – gel route
Behavior of Reinforced Concrete Slabs with
Openings under Impact loads
3D Modeling and Analysis of Jointed Rigid
Airfield Pavement using ABAQUS
Effect of Material parameters on Load
Transfer Efficiency in Jointed Concrete
Airfield Pavement
Characteristics of Jointed Rigid Airfield
Pavement Using Different Material
Parameters and Modeling Techniques
Finite Element modeling of Confined
Concrete Piles with FRP tubes in Sandy Soil
under Static Loading
Dynamic Response of Confined Concrete
Piles with FRP Tubes in Sandy Soil using
Finite Element Modeling
Parameter Estimation of a Photovoltaic
Array Using Direct Search Optimization
Current limiting soft starter for three phase
induction motor drive system using PWM AC
chopper
Differential Reconstruction Method for
Power Frequency AC Current Measurement
Using Rogowski Coil
Effects of the geometrical and operational
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 محمد عبد العزيز حسن حسين/د.ا
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الميكانيكية

علي أداء مدخنة شمسية تستخدم للتهوية الطبيعية

الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية
الهندسة
المدنية

 البرنامج،  الجودة: المثلث الحديدي إلدارة المشاريع
الزمني والتكلفة لمشاريع طرق البنية التحتية في مصر

الهندسة
المدنية

تأثيرات تغيير درجات الحرارة علي أداء وعمر
الرصف المرن

الهندسة
المدنية

: عوامل النجاح في مشاريع إنشاء الطرق في مصر
AHP طريقة

الهندسة
المدنية

مؤشر الجودة وتعديل معامل المقاول لمشاريع الطرق
السريعة في مصر

الهندسة
المدنية

: نماذ مقترحة لقياس جودة مشاريع الطرق في مصر
تحليل االنحدار ضد تطبيق فاظي اإلحصائي

الهندسة

نمذجة الجدول الزمني وتحديد نسب التكلفة لمشاريع

parameters and alternative outer cover
materials on the performance of solar
chimney used for natural ventilation
Development a Type of Sustainable Self –
Healing Concrete Using Bacteria and
Different Organic Additives
Self – healing Mortar Using Immobilized
Carbonate Precipitating Bacteri
Utilization of Ilmenite/ Limonite Mortar for
Gamma Rays Attenuation
Comparative Study for Using Lime and
Cement Kiln Dust for Municipal Sludge
Treatment
Self – Compacting Rubberized Concrete
Analysis by Taguchi Method
The Iron Triangle of Projects Management:
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